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PÅTEGNINGER

_

LEDELSESPÅTEGNING
Ledelsespåtegning
Undertegnede har dags dato aflagt årsrapport for 1. januar - 31. december 2016 for:

BLK
Lykkedal Holding ApS

BLK
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

BLK
Undertegnede anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver
et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

BLK
Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.

BLK
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

BLK
Helsinge, den 31. maj 2017

BLK
BLK
DIREKTION
BLK

_______________________
Flemming Lykkedal Larsen

BLK
Det indstilles på generalforsamlingen, at årsrapporten for 2017 ikke skal revideres. Ovennævnte anser
betingelserne for at undlade revision for opfyldt.
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LEDELSESBERETNING MV.

_

SELSKABSOPLYSNINGER
Selskabsoplysninger
SELSKABET
Lykkedal Holding ApS
Skadebakken 30
3200 Helsinge
Telefon: 4086 2181
CVR-nr.: 37836125
Stiftet: 29. juni 2016
Hjemsted: Gribskov
Regnskabsår: 01.01 - 31.12

BLK
DIREKTION
Flemming Lykkedal Larsen

BLK
PENGEINSTITUT
Danske Bank
Holmens Kanel 2
1090 København K
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ÅRSREGNSKAB

_

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for selskabet for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for regnskabsklasse B.
Immaterielle anlægsaktiver kan jf. den nye årsregnskabslov opskrives til dagsværdi under forudsætning
af, at der eksisterer et aktivt marked for aktivet. En opskrivning af et immaterielt aktiv bindes på reserve
for opskrivning under egenkapitalen. Immaterielle anlægsaktiver afskrives over den forventede brugstid.
Den anvendte regnskabspraksis generelt og for relevante poster er følgende:

In d r e g n in g
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
virksomheden, og forpligtelserne kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag
af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris
og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at
afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis
dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RE S UL T AT O P G Ø RE L S E
BLK
Omsætningen er sammendraget med omkostninger i overensstemmelse med årsregnskabslovens §32.

RESULTATANDELE I TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER
I resultatopgørelsen indregnes udbytte fra tilknyttede virksomheder på tidspunktet for udlodning.

RESULTATANDELE I TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders
resultat efter skat.

FINANSIELLE POSTER
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og – omkostninger.

SKAT AF ÅRETS RESULTAT
Årets skat, består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan
henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BAL ANCE N
BLK
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives
lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
Måles ved første indregning til kostpris
Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar måles efterfølgende til kostpris med fradrag af
akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af forventet scrapværdi efter afsluttet brugstid.
Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet
som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen, indtil det
tidspunkt hvor aktivet er klar til brug.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden
på de enkelte bestanddele er forskellige.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi.

Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar

Brugstid
7-9 år

Restværdi
10-20 %

Aktiver med en anskattelsessum på under 10.000 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i
resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER
Kapitalandele i tilknyttet virksomhed måles efter den indre værdis metode.
Kapitalandele i tilknyttet virksomhed måles i balancen til den forholdsmæssige andel af
virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med
fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af
resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.
Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttet virksomhed overføres under egenkapitalen til reserve for
nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger
anskaffelsesværdien.
Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul kr. og et eventuelt
tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre
værdi, i det omfang det vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre
værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det
omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække dattervirksomhedens
underbalance.

TILGODEHAVENDER
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med hensættelse til imødegåelse af forventede tab.

UDBYTTE
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til
udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

SKYLDIG SKAT OG UDSKUDT SKAT
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte
acontoskatter.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den
planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig
indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser indenfor samme juridiske skatteenhed.
Eventuelle nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning
vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som
følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

GÆLDSFORPLIGTELSER
Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, anden gæld mv., måles til amortiseret
kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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RESULTATOPGØRELSE
Resultatopgørelse
2016
Note

kr.

BLK
Bruttofortjeneste

0

BLK
Af- og nedskrivning anlægsaktiver

-21.483

BLK
DRIFTSRESULTAT

-21.483

BLK
Indtjening tilknyttet virksomhed
Finansielle omkostninger

-351.396
-469

BLK
ÅRETS RESULTAT FØR SKAT

-373.348

BLK
Skat af årets resultat

0

BLK
ÅRETS RESULTAT

-373.348

BLK
BLK
BLK
BLK
BLK
BLK
Resultatdisponering
Foreslået udbytte
Overført resultat

51.700
-425.048

Disponering i alt

-373.348

BLK
BLK
BLK
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BALANCE
Balance
2016
Note

kr.
Aktiver

BLK
Goodwill

152.992

Immaterielle anlægsaktiver

152.992

BLK
Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar

148.723

Materielle anlægsaktiver

148.723

BLK
Kapitalandele i tilknyttet virksomhed

713.471

Finansielle anlægsaktiver

713.471

BLK
ANLÆGSAKTIVER

1.015.186

BLK
BLK
Tilgodehavende i tilknyttet virksomhed
Andre tilgodehavender

56.000
37.500

Tilgodehavende

93.500

BLK
OMSÆTNINGSAKTIVER

93.500

BLK
BLK
AKTIVER
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BALANCE
2016
Note

kr.
Passiver

BLK
Virksomhedskapital
Overkurs ved emission
Overført resultat
Foreslået udbytte
1

Egenkapital

50.000
1.188.065
-425.048
51.700
864.717

BLK
Gæld til tilknyttet virksomhed
Selskabsskat

187.969
56.000

Kortfristede gældsforpligtelser

243.969

BLK
GÆLDSFORPLIGTELSER

243.969

BLK
BLK
PASSIVER

1.108.686

BLK
2

Eventualforpligtelser

3

Pantsætning og sikkerhedsstillelse
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NOTER
1

EGENKAPITAL
Virksomheds- Overkurs ved
kapital
emission

Indbetalt selskabskapital i året

I alt

50.000
0

0

Forslag til resultatdisponering
Udbetalt udbytte

Ultimo

Foreslået
udbytte

50.000

Overkurs ved emi ssion i året

Overkurs overført til frie reserver

Overført
resultat

-425.048

51.700

-373.348

0

0

0

0

1.188.065

0

50.000

1.188.065

-425.048

1.188.065
51.700

864.717

Anpartskapitalen har ikke været ændret siden stiftelse.
Anpartskapitalen er opdelt på 50 anparter á 1.000 kr.
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NOTER
2

E V E NT UAL F O RP L I G T E L S E R

BLK

Selskabet er sambeskattet med datterselskabet.
Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder som er sambeskattede. Den danske selskabsskat
fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.
Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, på en sådan måde
af moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.
Selskabet er sambeskattet med Flemming Lykkedal & Søn ApS. Som modervirksomhed hæfter
selskabet ubegrænset og solidarisk for danske selskabsskatter inden for sambeskatningskredsen.
Ingen eventualforpligtelser.
BLK

3

P ANT S Æ T NI NG O G S I KKE RHE DS S T I L L E L S E

Ingen pantsætning og sikkerhedsstillelse.
BLK
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